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1. 22 સપ્ટે મ્ બર 2021ના રોજ જી-4 દે શોના વિદે શમંત્રીઓ, મહામવહમ કાર્લોસ આલ્બટો ફ્રાન્કો
ફ્રાન્કા, બ્રાવિર્લના વિદે શમંત્રી, હેકો માસ, જમમનીના ફે ડરર્લ વિદે શમંત્રી, ભારતના વિદે શમંત્રી ડો.
સુબ્રમણ્યમ જયશંકર અને જાપાનના વિદે શ બાબતોના મંત્રી મોટે ગી તોવશમીત્સુ, ન્યૂયોકમ માં
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાના 76માં સત્ર દરવમયાન મળ્યા હતા. પ્રધાનોએ વિકાસશીર્લ દે શો અને
મોટું યોગદાન આપનારાઓ સવહત સમકાર્લીન વિશ્વની િાસ્તવિકતાને પ્રવતવબંવબત કરીને તેને
િધુ કાયદે સર, અસરકારક અને પ્રવતવનવધ બનાિિા માટે સુરક્ષા પવરષદને સુધારિાની તાકીદ
પર ભાર મૂક્યો હતો.
2. જી-4 મંત્રીઓએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાના 75માં સત્રની કામગીરીની સમીક્ષા કરીને એ

િાતને વબરદાિી હતી કે એસેમ્ બર્લીએ તેના વનર્મય 75/569માં તમામ રાજ્યોના િડાઓ અને
સરકારના પ્રવતબદ્ધતાને "સુધારા પરની ચચામમાં નિું જીિન સ્થાવપત કરિા માટે સુરક્ષા

પવરષદ ”, યુનાઇટે ડ નેશન્સ (એ/આરઈએસ/75/1)ની 75મી િષમગાંઠની ઉજિર્ી અંગેના
ઘોષર્ાપત્રમાં ઉલ્ર્લેખ કયો છે . આ સંદભમમાં, મંત્રીઓએ સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસવચિની

આિશ્યકતા પૂરી પાડિાની તૈયારીને પર્ આિકારી હતી. 10 સપ્ટે મ્ બર 2021ના પોતાના
અહેિાર્લમાં "આપર્ો સામાન્ય એજન્ડા"માં તેનો ઉલ્ર્લેખ છે . મંત્રીએ િધુમાં એ બાબતને
આિકારી હતી કે આંતર-સરકાર િાટાઘાટો (આઇજીએન)ના સહ-અધ્યક્ષો દ્વારા તૈયાર

કરાયેર્લું એવર્લમેન્્સ પેપર વિકસ્યું છે જેમાં સભ્ય રાજ્યોના આંવશક યોગદાન અને દરખાસ્તો
છે .
3. જી-4ના મંત્રીઓએ સામાન્ય સભામાં ર્લાગુ કરિાના હેતુથી એક જ દસ્તાિેજના આધારે,
આઇજીએનમાં િધુ વિર્લંબ કયામ િગર ટે ક્સસ્ટ-આધાવરત િાટાઘાટો શરૂ કરિાનો દૃઢ વનધામર
વ્યક્ત કયો હતો. પ્રધાનોએ આ માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્રને તેમના પ્રવતવનવધમંડળને 76મી સામાન્ય
સભાના અધ્યક્ષ અને આઇજીએનની અધ્યક્ષના પ્રયત્નોને ટે કો આપિા અને એક એકીકૃ ત
ટે ક્સસ્ટને ડર ાફ્ટ વરિોલ્યુશનના એક આધાર તરીકે વિકસાિિાની રીતોને ઓળખિા સૂચના
આપી હતી. વનવિત સમયમયામદામાં નક્કર પવરર્ામો મેળિિા માટે પ્રધાનોએ અન્ય
સુધારાત્મક દે શો અને જૂ થો સવહત તમામ રસ ધરાિતા સભ્ય દે શો સાથે સંિાદને િધુ તીવ્ર
બનાિિાનો વનર્મય કયો હતો.

4. જી-4 પ્રધાનોએ એ બાબતની પુનઃપુવષ્ટ્ કરી કે કાયમી અને વબન-કાયમી બેઠકોના
વિસ્તરર્ દ્વારા સુરક્ષા પવરષદમાં સુધારો કરિો અવનિાયમ છે , જેથી સુરક્ષા પવરષદ
આંતરરાષ્ટ્રીય શાંવતની જાળિર્ી માટે સતત જવટર્લ અને વિકસતા પડકારોનો િધુ સારી રીતે
સામનો કરી શકે . આ રીતે સુરક્ષા અને તેના દ્વારા તેની ફરજોને િધુ અસરકારક રીતે
વનભાિિામાં આિે. આ સંદભમમાં મંત્રીઓએ એિુ વલ્િની સિમસંમવત અને વસટે ઘોષર્ામાં

દશામવ્ યા મુજબ કોમન આવફ્રકન પોવિશન (સીએપી) ને પોતાનો મજબૂત ટે કો વ્યક્ત કયો
હતો.
5. જી-4 પ્રધાનોએ સુધારેર્લા સુરક્ષા પવરષદમાં નિા કાયમી સભ્યો તરીકે એક બીજાની
ઉમેદિારી માટે તેમના સમથમનનો પુનરોચ્ચાર કયો હતો.
ન્યૂ યોર્ક
સપ્ટે મ્ બર 22, 2021
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